
Eesti Muusikakoolide Liidu toetusprogrammi „Igal lapsel oma pill“ 

statuut 2019 

 

Projekti „Igal lapsel oma pill“ eesmärk on anda igale Eestimaa lapsele võimalus õppida 

pillimängu. Projekt on kutsutud ellu, et uuendada muusikakoolide pilliparke. 

1. Taotleja ja toetuse saaja 

1.1.Taotlejateks saavad olla juriidilised isikud või asutused, kelle tegevuseks on 

muusikalise huviõppe pakkumine lastele ja noortele. Nende hulka kuuluvad 

eelkõige muusikakoolid. Juriidiline isik või asutus peab olema kantud 

äriregistrisse. 

1.2.Taotleja koosseisus on 7 kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud järjepidevalt 

pilliõppega vähemalt kolme (3) viimase aasta jooksul. 

1.3.Toetuse saaja on juriidiline isik, kellele hindamiskomisjon on otsustanud toetuse 

eraldada. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse eraldamise leping. 

 

2. Pill 

2.1.Iga taotleja saab toetust taotleda ühe (1) pilli ostmiseks või ühe (1) pilli 

remontimiseks/renoveerimiseks; 

2.1.1. Organisatsioon, mille koosseisus on rohkem kui üks õppepaik, saab esitada 

iga õppepaiga kohta ühe taotluse. 

2.2.Pilli kasutatakse 7 kuni 18-aastaste noore õppeprotsessis; 

2.3.Taotleja valib ise millise pilli kohta taotluse esitab; 

2.4.Pilliga koos toetatakse ka pilli oluliste osade (nt poogen), ümbrise (nt pillikast) 

soetamist või remontimist/renoveerimist ning pilli transpordikulu müüjalt ostjani. 

Muud kulud ei ole abikõlblikud; 

2.5.Ostetav pill peab olema uus, väljaarvatud tunnustatud meistri poolt valmistatud 

pill; 

2.6.Taotleja kirjeldab hangitavat pilli võimalikult täpselt (pilliliik, tootja, mudel); 

2.7.Taotleja kirjeldab hangitava pilli vajadust, kasutusvaldkonda ja –aktiivsust 

võimalikult täpselt; 

2.8.Pill peab taotluses tuginema konkreetsele hinnapakkumisele; 

2.8.1. Ostetava pilli kohta peab taotleja esitama kaks (2) võrreldavat 

hinnapakkumist. Mõlemad hinnapakkumised peavad olema täpselt sama 

pilli kohta (s.t sama tootja ja mudel), erinevalt pakkujalt. 

2.8.1.1.Juhul, kui samade omadustega pilli kohta ei ole mõistlike pingutustega 

võimalik kahte pakkumist saada, on taotlejal kohustus seda põhjendada. 

2.8.2. Pilli remontimise/renoveerimise kohta peab taotleja esitama ühe (1) 

hinnapakkumise. 

2.8.3. Kahe samaväärse hinnapakkumise puhul esitatakse taotlus tuginedes 

soodsamale hinnapakkumisele. 

2.8.4. Pilli ostmise hinnapakkumises peab nähtuma järgmised andmed: pilli 

nimetus (tootja, mudel), hind ja hinnapakkuja nimi.  

2.8.5. Pilli remontimise/renoveerimise hinnapakkumises peab nähtuma pilli 

nimetus (tootja, mudel), teostatavad tööd (detailselt), teenuse hind ja 

hinnapakkuja nimi; 



2.8.6. Hinnapakkumise formaat peab olema kirjalik s.h elektrooniline. Pilli 

ostmisel internetipoest võib esitada internetilehekülje aadressi (URL), 

eeldusel, et seal on nähtavad punktis 2.8.4 nõutavad andmed. 

2.8.7. Hinnapakkumised lisada taotluskeskkonnas eraldi failina kaasa. 

  

3. Taotluste menetlemine ja hindamine 

3.1. Taotlust saab esitada elektrooniliselt Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 

(HITSA) konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.hitsa.ee/. 

3.2.Taotlusperiood on 25. august –15. oktoober 2019. 

3.3. Taotlusi hindab kolmeliikmeline hindamiskomisjon. 

3.3.1. Hindamiskomisjoni liikmed on esindajad järgmistest organisatsioonidest: 

Eesti Muusikakoolide Liit (kaks liiget), Eesti Noorsootöö Keskus (üks 

liige). Vajadusel võib komisjon otsustada kasutatakse ekspertide nõu. 

3.4.Hindamiskomisjonil on õigus taotlus rahuldada täielikult, osaliselt või jätta taotlus 

rahuldamata. 

3.5.Eesti Muusikakoolide Liit (edaspidi taotlusvooru või projekti läbiviija) teeb otsuse 

teatavaks hiljemalt 30 päeva pärast taotlusvooru lõpptähtaega. 

3.6. Taotluste hindamisel võetakse muuhulgas arvesse: 

3.6.1. Mõju suurus, mida uue pilli hankimine organisatsiooni ja kohalikku 

muusikaellu endaga kaasa toob. 

3.6.2. Pilliliigi arengut laiemalt. Soositakse pille, mille mängimisaktiivsus on 

jäänud tagaplaanile, kuid mille vajadus pillimängukultuuri harmoonilise 

arengu eesmärgil on vajalik. 

3.6.3. Hangitava pilli kasutamise sagedus. 

3.6.4. Geograafiline katvus – toetuse jaotumine võimalikult paljudesse 

piirkondadesse. 

3.6.5. Erinevate pilliliikide tasakaal ning vastavus õpilaste arvuga. 

3.6.6. Oma-/kaasfinantseeringu suurus. 

 

4. Finantseerimine 

4.1.Pilli finantseerimine koosneb oma-/kaasfinantseeringust ja toetusprogrammi „Igal 

lapsel oma pill“ eraldatavast toetussummast; 

4.2.Taotluse oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 30% pilli maksumusest. S.t 

taotleja poolt taotletav toetussumma ei saa olla suurem kui 70% pilli maksumus. 

4.3.Toetussumma maksimaalne suurus on 3000 eurot. 

4.4.Enamlevinud pilliliikidele on kehtestatud toetuste piirsummad, milleks on 

maksimaalne summa, mida vastavat liiki pilli ostmise finantseerimiseks saab 

taotleda. Toetuste piirsummad on esitatud käesoleva dokumendi lisas. 

4.5.Pilli renoveerimiseks eraldatav toetussumma on maksimaalselt 1/3 pilli 

turuväärtusest, kuid mitte rohkem kui 3000 €. 

4.6.Taotluses märgitakse taotletava pilli tegelik hind koos punktis 2.4. nimetatud 

osadega. Kui pilli hind kujuneb odavamaks taotluses märgitud hinnast, on projekti 

läbiviijal õigus eraldatud toetussumma proportsionaalselt vähenenud hinna 

ulatuses tagasi nõuda. 

4.7.Kaasfinantseeringu leidmiseks oodatakse taotlejaid aktiivselt kaasa mõtlema ja 

tegutsema. See tähendab sponsorite ja toetajate kaasamist, keda eelduslikult võiks 

otsida just kohalikust kogukonnast. Samuti on oodatud taotleja poolsed 

https://konkursiveeb.hitsa.ee/


initsiatiivid, mille raames kogutakse raha pilli finantseerimiseks (nt 

heategevuskontserdid). 

4.8.Projekti „Igal lapsel oma pill“ ei asendada kohaliku omavalitsuse (KOV) kohustust 

hankida huvitegevuseks vajalikke pille, vaid annab sellele lisapanuse. See eeldab, 

et KOV ei kahandaks selle perioodi jooksul oma rahalist panust pillide hankimisse, 

pigem vastupidi – KOV-i panus koosmõjus projekti „Igal lapsel oma pill“ 

panusega on eelduseks nimetatud projekti eesmärkide saavutamiseks. 

 

5. pill.hooandja.ee 

5.1.Projektil „Igal lapsel oma pill“ on koostööleping MTÜ Hooandjaga, mille kaudu 

on kõigil taotlejatel võimalik pillide soetamiseks raha koguda, sisestades oma 

pillisoovi portaali leheküljele. Tegemist on alternatiivse võimalusega pillide 

ostmise finantseerimiseks. Projekti internetilehekülg on pill.hooandja.ee 

5.1.1. Kõigile, kes pill.hooandja.ee keskkonna kaudu koguvad vähemalt 75% 

eesmärgistatud summast, garanteeritakse puudujääva summa eraldamine 

Eesti Muusikakoolide Liidu eelarvest.  

 

6. Taotleja ja toetuse saaja kohustused 

6.1.Taotleja on taotluses kohustatud esitama tõesed andmed. Taotluses esitatud 

andmed ning ekspertkomisjoni otsus on aluseks lepingu sõlmimiseks projekti 

läbiviija ja taotleja vahel. Projekti läbiviijal on õigus nõuda taotlejalt täpsustavate 

andmete esitamist. 

6.2.Pilli soetamine võib toimuda alates taotlusvooru väljakuulutamise kuupäevast kuni 

1. veebruarini 2020. a. 

6.3.Kõik pillid soetatakse konkreetseid õpilaskondi või kollektiive silmas pidades. 

Toetuse saaja peab tagama, et hangitud pill oleks pikemaajaliselt püsikasutuses. 

6.4.Hangitava pilli omanikuks peab jääma taotleja vähemalt seitsmeks (7) aastaks 

alates pilli omandamisest. Juhul kui taotleja võõrandab pilli varem kui seitsme 

aasta möödudes on õigus nõuda eraldatud toetuse tagastamist. Võõrandamine 

varem on võimalik vaid projekti läbiviija kirjalikul nõusolekul. 

6.5.Toetuse saaja on kohustatud kuvama Eesti Muusikakoolide Liidu „Igal lapsel oma 

pill“ sümboolikat (logo) oma koduleheküljel vähemalt ühe kalendriaasta jooksul 

pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist. 

6.6.Muud lepingust ja seadusest tulenevad kohustused. 

 

7. Aruanne 

7.1.Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti läbiviijale toetuse kasutamise 

aruande hiljemalt 1. veebruariks 2020. a. Aruande vorm saadetakse toetuse saajale 

pärast lepingu sõlmimist ning on kättesaadav ka projekti läbiviija koduleheküljel. 

7.2.Koos aruandega esitab toetuse saaja dokumendid, mis tõendavad pilli ostu-

müügitehingu toimingut: 

7.2.1. ostutehingu aluseks olev arve ja 

7.2.2. maksekorraldus või pangakonto väljavõte. 

7.3.Projekti läbiviija kontrollib toetuse kasutamist vastavalt toetuse andmise 

tingimustele, kehtivale seadusele ja poolte vahelisele lepingule. 

 

 

http://pill.hooandja.ee/
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Projektiga seotud info: 

Allan Tamme 

Taotlusvooru koordinaator 

Tel.: 56680200 

e-mail: pilliprojekt@gmail.com 
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